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21 3 COLORIR

Jo 16, 12-15

 Santíssima Trindade

Fano

https://www.opf.pt/infancia/

12 de Junho de 2022

TRINDADE

Uma família
de amor!
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31 2 REFLECTIR
Sabes o que diz o Evangelho?

A Solenidade da Santíssima Trindade convida-nos a descobrir o verdadeiro rosto de 
Deus, o Pai de Jesus, que se revela na Bíblia. Sabemos que é um Deus de amor e mise-
ricórdia, atencioso com todos os seres humanos e todas as criaturas; que nos ama a todos e 
sempre. Por aquilo que Jesus nos disse sabemos que Deus é uma família de três pessoas, 
uma comunhão de amor. O Pai ama o Filho, o Filho ama o Pai e o amor de um pelo outro é 
o Espírito Santo. Cada uma das três pessoas divinas dá-se totalmente, sem reservas, aos ou-
tros dois. Esta verdade sobre a Santíssima Trindade deve determinar o modo como vivemos, 
comunicando e partilhando.

Com Jesus e com Maria 
Missionários todo o dia!

Compromisso Missionário

O sinal da cruz
Sempre que fazemos o Sinal da Cruz, ao co-
meçamos ou terminamos as nossas orações, 
recordamos Deus. 
† Pelo sinal da Santa Cruz (na testa): pe-
dimos a Deus que nos dê bons pensamentos, 
nobres e puros, e que afaste de nós todos os 
maus pensamentos.

† Livrai-nos Deus, Nosso Senhor (na 
boca): pedimos a Deus que dos nossos lábios 
só saiam palavras bonitas e de encoragamen-
to e que o que dizemos seja sempre para a 
edificação do Reino de Deus e para o bem-
-estar do próximo.

† Dos nossos inimigos (sobre o coração): 
para que no nosso coração só reine o amor e 
que afaste de nós todos os maus sentimentos, 
como o ódio e a inveja.

† Em nome do Pai, do Filho e do Espíri-
to Santo. Amén! – É o acto da nossa total 
entrega e deve ser feito com a maior reve-
rência, consciência, fé e amor, pois expressa a 
nossa fé no Mistério da Santíssima Trindade, 
que é o fundamento da nossa fé cristã. Deve 
ser feito com a mão direita, começan-
do pela testa (1), depois na barriga (2), 
e por fim no ombro esquerdo (3) e no 
ombro direito (4).


